
وأوضـــح، أنــه »مــن الــواضــح اآلن 
احتياجات  معالجة  يجب  أنه  تماًما 
أساسي  كعنصر  العقلية  الصحة 
كورونا  فيروس  لوباء  استجابتنا  في 
مسئولية  »هـــذه  مــنــه«،  والتعافي 
جماعية للحكومات واملجتمع املدني، 
املتحدة  األمــم  منظومة  من  بدعم 
بأسرها. إن الفشل في أخذ الرفاهية 
الجد  محمل  على  للناس  العاطفية 
اجتماعية  تكاليف  إلــى  ســيــؤدي 
األجــل  طويلة  ضـــارة  واقــتــصــاديــة 

للمجتمع«.
منظمة  عن  الصادر  املوجز  ودعا 
خدمات  توفير  إلى  العاملية  الصحة 
والدعم  الطارئة  النفسية  الصحة 
النفسي االجتماعي على نطاق واسع، 
تدخالت  في  باالستثمار  أوصي  كما 
تقديمها  يمكن  التي  العقلية  الصحة 
عن بعد، وضمان الرعاية الشخصية 
دون انقطاع لحاالت الصحة العقلية 
الصحة  أن  من  والتأكد  الشديدة، 
الصحية  التغطية  من  جزء  العقلية 

الشاملة، من بني توصيات أخرى.
شديد  أمــر  النفسى  القلق  وألن 
تحديد  يصعب  بحيث  الخصوصية، 
نوعه، فإن لكل نوع من أنواعه طريقة 
خاصة للعالج، من بينها على سبيل 
التمارين  ممارسة  الحصر  ال  املثال 
الرياضية والركون إلى الهدوء قليال 
تناول  حتى  أو  الــقــوى،  الستجماع 

أدوية بوصفة طبية.
مقبول،  ــٌر  أمـ الــعــابــر  القلق  إن 
األوقات  في  تقلق  أن  الطبيعي  ومن 
العصيبة، لكن بعض الناس يشعرون 
لو  يوم حتى  بعد  يوما  والقلق  بالتوتر 
القلق.  يثير  مما  القليل  هناك  كان 
ملدة  القلق  ــذا  ه يستمر  وعــنــدمــا 
عليه  يطلق  فحينها  أكثر،  أو  6أشهر 
وكثير  العام.  القلق  اضطراب  اسم 
من الناس ال يعرفون بأن لديهم قلقا، 
لذا فقد يفوت عليهم العالجات التي 
تؤدي إلى حياة أفضل وظروف أكثر 

سعادة.
هو  القلق  ــراض  أعـ ــم  أه مــن  إن 
بالتوتر  واملبالغ  املستمر  الشعور 
واالنزعاج، حيث إن املرء قد ال يتمكن 
أو  بالتوتر،  شعوره  سبب  تحديد  من 
قد يقلق كثيرًا بشأن األشياء العادية 

د. محمود أبـو العزائم
رئيس التحرير

كلمـة 
العـدد

ال تدع القلق يسيطر 
على حياتك

يعيش سكان العالم 
اليوم أوقاتا عصيبة 

بسبب انتشار وباء 
فيروس كورونا 

املستجد، األمر الذي 
رفع مستوى القلق 

لدى كثير من األفراد 
والعائالت، وغّير 

مجرى حياة املاليني 
من البشر حول 

العالم ووضعهم تحت 
ضغط غير مسبوق.

وقد الحظت 
منظمة الصحة 
العاملية املشاكل 

النفسية والعقلية 
التى تؤثر على 

العالم بشدة بسبب 
هذا الوباء، حيث قال 

املدير العام ملنظمة 
الصحة العاملية، 

في بيان صحفي، 
إن »أثر الوباء على 

الصحة النفسية 
للناس يثير القلق 

بالفعل«، مضيًفا أن 
»العزلة االجتماعية، 
والخوف من العدوى، 

وفقدان أفراد األسرة 
يضاعفها الكرب 

الناجم عن فقدان 
الدخل والعمل في 
كثير من األحيان« 

مثل الفواتير أو العالقات أو الصحة. 
ويغمر  نومك  يزعج  أن  للقلق  ويمكن 
تفكيرك، وقد تشعر أيضًا باالنزعاج 

بسبب قلة النوم أو من القلق نفسه.
جسدية  أعــراضــا  هناك  أن  كما 
للقلق تظهر عادة جنبًا إلى جنب مع 
القلق. ويمكن أن تشمل األعراض ما 

يلي:
- توتر العضالت أو األلم

- الصداع
- الغثيان أو اإلسهال
- االرتعاش أو الوخز

القلق  اضطراب  يميز  ما  وأهــم   .
يمكنك  ال  بأنه  الشعور  هــو  الــعــام 
التوقف عن القلق، فقد تجد صعوبة 
تفعل  عندما  حتى  االسترخاء  في 
للحاالت  ويمكن  بــه.  تستمتع  شيئًا 
العمل  تعيق  أن  القلق  من  الشديدة 

والعالقات واألنشطة اليومية.
أن  عمٍر  بــأي  لألشخاص  ويمكن 
العام  القلق  اضطراب  عليهم  يظهر 
يظهر  أن  يميل  حيث  األطفال.  حتى 
األعراض  ظهور  خالل  من  تدريجيًا 
األولى على األرجح بني الطفولة وفي 
القلق  بــأن  ويقال  العمر،  منتصف 
يصيب  مــا  ضعف  النساء  يصيب 

الرجال.
الوراثة،  مثال  منها  أسباب  وللقلق 
عبر  تنتقل  التي  الجينات  إن  حيث 
الناس  بعض  تــعــرض  قــد  العائلة 
للقلق، ولكن هذه ليست  أكبر  لخطر 
فمحيطك  كــامــلــة.  الــصــورة  ــي  ه
وخبراتك يعتبران مهمان أيضًا، كما 
الدماغ  في  كيميائية  مواد  هناك  أن 
وكذلك  العصبية  الناقالت  تسمى 
بعض التراكيب داخل املخ ُيطلق عليه 
املادة  من  لوزية  شبه  )كتلة  اللوزية 
الكرة  نصف  كــل  ــل  داخ الــرمــاديــة 
العواطف  عن  املسئولة  وهي  املخية، 
وغريزة البقاء والذاكرة( لها عالقة 

في حدوث القلق.
معملي  اخـــتـــبـــار  ــد  ــوجـ يـ وال 
للتشخيص، لذلك يعتمد التشخيص 
قد  حيث  ألعراضك.  وصفك  على 

يسألك طبيبك:
- بماذا تقلق؟

- وكم مرة تقلق فيها؟
- وهل يتداخل قلقك مع أي أنشطة 

أخرى؟
حينها قد تشخص بأن يكون لديك 
كنت  إذا  الــعــام  القلق  اضــطــراب 
من  أكثر  االنزعاج  أو  بالقلق  تشعر 

ستة  6 أشهر على األقل.
كيف يساعد العالج النفسي؟

هنالك أحد العالجات الحديثة   <
القلق،  عالج  في  جدًا  فعاال  يعتبر 
السلوكي  ــالج  ــع ال عليه  ويــطــلــق 
الطبيب  يساعدك  حيث  املعرفي. 
ــارك وأفــعــالــك  ــك عــلــى تــحــديــد أف
السلبية، وقد تقوم بأداء واجبك مثل 
قلق  إلى  تؤدي  التي  األفكار  تدوين 
كيفية  تتعلم  سوف  وعندها  مفرط 

ا.
ً

تهدئة نفسك أيض
> كذلك قد تكون األدوية النفسية 
فبعض  عالجك،  خطة  من  ــزءًا  ج
لالكتئاب  املضادة  الحديثة  األدوية 
وقد  القلق،  لتقليل  جيد  بشكل  تعمل 
أسابيع   4 حوالي  مفعولها  يستغرق 
لتشعر بالتحسن. وقد يصف طبيبك 
بعض العقاقير املطمئنة خالل فترة 

شعورك بالقلق أو لفترة قصيرة.
يحمل  األدويـــة  هــذه  بعض  ولكن 
بعض  وفــي  عليها،  االعتماد  خطر 
األقـــدم  ــواع  ــألن ل يمكن  ــان  ــي األح
تعالج  أن  االكتئاب  مــضــادات  من 
كانت  إذا  العام  القلق  اضــطــراب 
األعراض تشمل االكتئاب أو الذعر، 
حول  طبيبك  مع  تتحدث  أن  وينبغي 
تلك  تــنــاول  وسلبيات  إيجابيات 

األدوية.
بنفسك  اعتناءك  فــإن  كذلك   <
بعض  إحداث  في  يساعد  أن  يمكن 
تجنب  فعليك  البسيطة.  التغييرات 
غير  ــدرات  ــخ وامل الكافيني  تــنــاول 
املشروبات  بعض  وحتى  املشروعة 
من  تزيد  أن  يمكن  التي  ــبــاردة  ال

أعراض القلق.
على  الحصول  ينبغى  كذلك   <
ــة وتــنــاول  ــراح قــســٍط كـــاٍف مــن ال
األطعمة الصحية واستخدم تقنيات 
وممارسة  التأمل،  مثل  االسترخاء 
حيث  أيضًا،  الرياضية  التمارين 
البدني  النشاط  أن  األبحاث  تظهر 
السريع( يمكن  املعتدل )مثل املشي 
أن يكون مهدئًا وباعثًا على االرتياح 

النفسي.

بقلم


